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Το εταιρικό σχήμα του έργου BRING-In περιλαμβάνει 
τους ακόλουθους εταίρους /οργανισμούς:

Γνωρίζατε ότι οι περισσότεροι 
άνθρωποι δεν ξέρουν τι 
σημαίνει «ίντερσεξ» ή 
«χαρακτηριστικά φύλου»;
Είναι, δυστυχώς, γεγονός! Ακόμη και σήμερα, 
πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν τι σημαίνει 
ίντερσεξ ή έχουν αρνητικές αντιλήψεις για τα 
ίντερσεξ άτομα · ας το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν:
«Intersex είναι ένας όρος ομπρέλα που χρησιμοποιείται 
για να περιγράψει ένα ευρύ φάσμα φυσικών 
σωματικών παραλλαγών. Τα ίντερσεξ άτομα 
γεννιούνται με χαρακτηριστικά φύλου που είναι είτε 
θηλυκά και αρσενικά ταυτόχρονα, είτε όχι απόλυτα 
θηλυκά ή αρσενικά, είτε ούτε θηλυκά ούτε αρσενικά. 
Τα χαρακτηριστικά του φύλου των ίντερσεξ ανθρώπων 
και τα σώματα τους είναι υγιείς παραλλαγές του 
ανθρώπινου φύλου» (OII Europe, Iglyo & EPA, 
Υποστηρίζοντας το ίντερσεξ παιδί σας, 2018).

Γνωρίζατε ότι περίπου 2% των ανθρώπων που 
γεννιούνται είναι ίντερσεξ και αντιμετωπίζουν 
σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
τους από τη στιγμή που θα έρθουν στη ζωή;

Κατάρριψη τεσσάρων μεγάλων μύθων, 
στερεοτύπων και παρανοήσεων για τα ίντερσεξ 
άτομα, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε το 
γενικό κοινό και να υποστηρίξουμε τον αγώνα των 
ίντερσεξ ανθρώπων για αυξημένη ορατότητα και 
προώθηση των δικαιωμάτων και των αναγκών τους. 
Υποστήριξη, αλλά όχι εισβολή στην ιδιωτικότητα 
των ατόμων και των οικογενειών τους· αυτός 
είναι ο κύριος στόχος μας για την αντιμετώπιση 
των υφισταμένων ταμπού και προκαταλήψεων.
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Υπάρχει μια ποικιλία ορολογίας που χρησιμοποιούνται 
για να περιγράψουν τον όρο ίντερσεξ και τις παραλλαγές 
των χαρακτηριστικών του φύλου. Μερικοί άνθρωποι 
προτιμούν να χρησιμοποιούν τον όρο διαφορές στην 
ανάπτυξη του φύλου, κάποιοι επιλέγουν παραλλαγές 
στην ανάπτυξη του φύλου και άλλοι προτιμούν να 
χρησιμοποιούν όρους της δικής τους παραλλαγής. 
Χρησιμοποιούμε τον όρο ίντερσεξ και παραλλαγές των 
χαρακτηριστικών του φύλου, αλλά κατανοούμε και εκτιμούμε 
ότι ορισμένα άτομα θα προτιμήσουν άλλους όρους.

Αναγνωριστικό έργου: REC-RDIS-DISC-AG-2019 -881824
Το έργο χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση 
Δικαιοσύνης, μέσω του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα 
και Ιθαγένεια 2014-2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

https://symplexis.eu/
https://bilitis.org/
https://www.rj4all.info/
https://www.panteion.gr/en/
https://hatter.hu/
www.itml.gr


ΚΥΡΊΑΡΧΟΣ ΜΥΘΟΣ 01

Το να είναι ένας άνθρωπος ίντερσεξ είναι 
ένα πολύ σπάνιο «πρόβλημα υγείας»
Ο πληθυσμός με ίντερσεξ ποικιλομορφίες έχει το ίδιο μέγεθος 
με άλλες ομάδες, όπως τα άτομα με πράσινα μάτια, φυσικά 
κόκκινα μαλλιά, κ.λπ. Και όχι, ΔΕΝ είναι στην πραγματικότητα 
πρόβλημα υγείας. Τα ίντερσεξ άτομα έχουν ζητήματα 
υγείας όπως κάθε άλλο ανθρώπινο ον, αλλά σπάνια αυτά 
σχετίζονται με τα σωματικά τους χαρακτηριστικά.  Στην 
πραγματικότητα, τα ίντερσεξ σώματα είναι εντελώς υγιή.

ΚΥΡΊΑΡΧΟΣ ΜΥΘΟΣ 02

Όλα τα ίντερσεξ άτομα είναι ΛΟΑΤ
Κάποια ίντερσεξ άτομα είναι πράγματι ΛΟΑΤ, ενώ άλλα 
δεν είναι. Όπως και τα μη-ίντερσεξ άτομα, έτσι και τα 
ίντερσεξ άτομα μπορεί να έχουν ένα εύρος σεξουαλικών 
προσανατολισμών και ταυτοτήτων φύλου.

ΚΥΡΊΑΡΧΟΣ ΜΥΘΟΣ 03

Είναι πολύ εύκολο να αναγνωρίσεις 
ένα ίντερσεξ άτομο μόνο 
από την εμφάνισή του
Οι ίντερσεξ άνθρωποι —όπως και οι μη ίντερσεξ— 
διακρίνονται από ποικιλομορφία.  Είναι αδύνατο να 
διακρίνεις ένα ίντερσεξ άτομο μόνο από την εμφάνισή του.

ΚΥΡΊΑΡΧΟΣ ΜΥΘΟΣ 04

Το να είσαι ίντερσεξ δεν είναι 
φυσιολογικό και θα πρέπει να 
«διορθωθεί» σε μικρή ηλικία
Αυτό είναι ίσως το πλέον επιβλαβές  στερεότυπο που 
επηρεάζει εκατοντάδες ίντερσεξ παιδιά κάθε χρόνο σε όλο 
τον κόσμο, καθώς υπόκεινται σε περιττές και συχνά μη 
αναστρέψιμες χειρουργικές επεμβάσεις. Αυτές οι, συχνά 
επείγουσες, επεμβάσεις συνήθως πραγματοποιούνται πριν 
την ηλικία των 2 ετών, μετά από πίεση των γιατρών στους 
γονείς ώστε οι τελευταίοι να πάρουν γρήγορα μια απόφαση. 
Η απόφαση αυτή προκαλεί βαθύ τραύμα στα παιδιά και 
οδηγεί σε σοβαρές συναισθηματικές και σωματικές επιπλοκές 
που θα συνοδεύουν κάθε παιδί σε ολόκληρη την ζωή του.

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

ΣΕΒΌΜΑΣΤΕ, 
ΑΓΚΑΛΙΑΖΌΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΌΡΕΤΙΚΌΤΗΤΑ 
ΓΙΌΡΤΑΖΌΥΜΕ ΤΗ ΜΌΝΑΔΙΚΌΤΗΤΑ

Επομένως, τι μπορούμε να 
κάνουμε για να προωθήσουμε τα 
δικαιώματα των ίντερσεξ ατόμων;

Μένουμε ενημερωμένοι 
/-ες /-α, και ενημερώνουμε 
τους /τις /τα άλλους-ες-α!

Ποιος θα ωφεληθεί από τις δράσεις μας;

Σύντομες πληροφορίες 
για το έργο
Το BRING-In είναι μια 
πρωτοποριακή διετής πρωτοβουλία 
που στοχεύει στην προώθηση της 
ισότητας των ίντερσεξ ατόμων και 
στην επαύξηση της ορατότητας 
τους, στην Ελλάδα, στην Ουγγαρία, 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη 
Βουλγαρία, μέσω της επιμόρφωσης 
επαγγελματιών κοινωνικής 
πρόνοιας και υγειονομικής 
περίθαλψης σχετικά με την 
αναγνώριση, την πρόληψη και την 

καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των ίντερσεξ 
ατόμων και των οικογενειών τους και, ταυτόχρονα, 
μέσω της ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού 
και της υποστήριξης της ανάγκης για δράση κατά 
των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
που αντιμετωπίζουν τα ίντερσεξ άτομα.

Έρευνα: Το σημείο αφετηρίας
Ανοίγουμε νέους δρόμους σε χώρες όπου δεν υπάρχουν 
προηγούμενες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 
των ίντερσεξ ατόμων και των οικογενειών τους, μέσω: 

• Πρωτογενούς έρευνας με τη συμμετοχή ίντερσεξ 
ατόμων, μελών των οικογενειών τους, εκπροσώπων της 
κοινωνίας των πολιτών, ειδικών εμπειρογνωμόνων και 
επαγγελματιών που δουλεύουν στο πεδίο, προκειμένου 
να εντοπίσουμε τις προκλήσεις και τα εμπόδια τα οποία 
αντιμετωπίζουν τα ίντερσεξ άτομα σε όλους τους βασικούς 
τομείς της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας. 

• Διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών των 
επαγγελματιών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης 
και κοινωνικής πρόνοιας αναφορικά με την παροχή 
υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ίντερσεξ άτομα

Σχεδιασμός: Ανάπτυξη νέων εργαλείων 
και επιμορφωτικού υλικού για 
επαγγελματίες κοινωνικής πρόνοιας 
και υγειονομικής περίθαλψης
Μια διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαιδευτικών Πόρων 
για τα δικαιώματα των ίντερσεξ ανθρώπων, που 
θα σχεδιαστεί και θα γίνει ευρέως διαθέσιμη σε 
επαγγελματίες, κάθε ενδιαφερόμενο και στο ευρύ 
κοινό, μέσω μηχανισμών ανοιχτής πρόσβασης.

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΝΤΑΣ 
ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ 

ΙΝΤΕΡΣΕΞ ΑΤΟΜΩΝ!

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
BRING-IN 

Τουλάχιστον

150
ίντερσεξ άτομα ή/και 
οι οικογένειές τους 
σε 4 χώρες της ΕΕ

Τουλάχιστον

1000
επαγγελματίες 

κοινωνικής πρόνοιας 
και υγειονομικής 
περίθαλψης και 

υπερασπιστές /-στριές 
των ίντερσεξ 
δικαιωμάτων

Τουλάχιστον

8000
κάθε ενδιαφερόμενο 
στο δημόσιο και στον 
ιδιωτικό τομέα, φορείς 
χάραξης πολιτικής και 
λήψης αποφάσεων, και 
μέλη φορέων 
ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων

Οι δραστηριότητες του έργου ξεκίνησαν τον Μάρτιο 
2020 και θα ολοκληρωθούν σε 24 μήνες. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφτείτε τον ολοκαίνουργιο 
ιστότοπό μας bring-in.eu και μη 
διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί 
μας. Θα χαρούμε να ακούσουμε τις 
ιδέες και τις σκέψεις σας

Επιμόρφωση: Ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
των επαγγελματιών κοινωνικής πρόνοιας 
και υγειονομικής περίθαλψης
Ένα περιεκτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης για 
επαγγελματίες κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής 
περίθαλψης προκειμένου να τους/τις ευαισθητοποιήσει 
σχετικά με τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
των ίντερσεξ ατόμων και να τους/τις εφοδιάσει με 
τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να αντιμετωπίσουν 
καλύτερα τις ανάγκες της ομάδας-στόχου.

Συνηγορία και διάδοση στον κόσμο:
Μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης που στοχεύει την 
επιστημονική κοινότητα, τους φορείς χάραξης πολιτικής 
και λήψης αποφάσεων αλλά επίσης και το ευρύ κοινό, 
σε όλες τις χώρες όπου υλοποιείται το έργο.


